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Afdeling 6. - JAARLIJKSE PREMIE EN GESCHENKEN IN SPECIËN 

 

 

Artikel 701 

 

Indien de totale pensioentoezegging van de collectieve arbeidsovereenkomst van  

06-12-2004 gesloten in het Nationaal paritair comité der haven van Antwerpen houdende de 

instelling van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de havenarbeiders van het 

algemeen contingent, het logistiek contingent en de vaklui, uitgedrukt in een jaarlijkse constante 

bruto rente, enkel berekend op het hoofd van de aangeslotene die aan hierna vermelde 

voorwaarden voldoet, en in de veronderstelling dat gekozen werd voor louter pensioenopbouw 

(dus zonder overlijdensdekking vóór de eindleeftijd), lager is dan de bruto jaarrente die resulteert 

uit de toepassing van de hiernavolgende alinea's, wordt voor de actieve werknemers het verschil 

bijgepast door het Pensioenfonds. 

 

De aangeslotene moet: 

- erkend zijn als havenarbeider op 31 december 2004 

- ten vroegste op 1 januari 2005 het wettelijk pensioen genieten 

- volgens voormelde collectieve arbeidsovereenkomst recht hebben op het luik vaste 
prestatie. 

 
Voor de omzetting van kapitaal naar rente worden de gangbare wettelijke parameters gebruikt. 
 
De jaarrente wordt bepaald in functie van het aantal jaren erkenning als havenarbeider. 
 
De bedragen zijn als volgt vastgesteld:  

- vanaf 40 jaar     : ■ € 783,33 ■; 

- van 35 jaar tot minder dan 40 jaar : ■ € 750,51 ■; 

- van 30 jaar tot minder dan 35 jaar : ■ € 717,69 ■; 

- van 25 jaar tot minder dan 30 jaar : ■ € 697,19 ■; 

- van 20 jaar tot minder dan 25 jaar : ■ € 668,58 ■; 

- van 15 jaar tot minder dan 20 jaar : ■ € 643,91 ■. 
 
Deze bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast met een percentage gelijk aan de 
stijging van het rekenkundig gemiddeld indexcijfer der consumptieprijzen dat voor de 
aanpassing van het basisloon in aanmerking wordt genomen, beschouwd over de periode van 
oktober tot oktober volgens onderstaande formule: 
 

Index oktober lopend jaar - index oktober vorig jaar x 100 
Index oktober vorig jaar 

 

Deze aanpassing gebeurt voor het eerst op 1 januari 2008. 

 

Artikel 702 

 
Aan de gepensioneerde havenarbeiders wordt de jaarlijkse premie verder uitgekeerd zoals 
hierna bepaald. 

De arbeiders moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- ten laatste in 2004 met pensioen zijn gegaan en erkend havenarbeider rang A zijn bij 
het verlaten van het havenbedrijf; 

- definitief alle beroepsbedrijvigheid gestaakt hebben; 

- gedurende minimum 15 jaren erkend zijn als havenarbeider of ingeschreven zijn als 
vakman; 

- in leven zijn.
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De bedragen van deze jaarlijkse premie worden bepaald in functie van het aantal jaren 
erkenning als havenarbeider of inschrijving als vakman. 
 
De bedragen zijn als volgt vastgesteld : 

- vanaf 40 jaar     : ■ € 783,33 ■; 

- van 35 jaar tot minder dan 40 jaar : ■ € 750,51 ■; 

- van 30 jaar tot minder dan 35 jaar : ■ € 717,69 ■; 

- van 25 jaar tot minder dan 30 jaar : ■ € 697,19 ■; 

- van 20 jaar tot minder dan 25 jaar : ■ € 668,58 ■; 

- van 15 jaar tot minder dan 20 jaar : ■ € 643,91 ■. 

 
Deze bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast met een percentage gelijk aan de 
stijging van het rekenkundig gemiddeld indexcijfer der consumptieprijzen dat voor de 
aanpassing van het basisloon in aanmerking wordt genomen, beschouwd over de periode van 
oktober tot oktober volgens onderstaande formule: 
 

Index oktober lopend jaar - index oktober vorig jaar x 100 
Index oktober vorig jaar 

 

Worden gelijkgesteld voor het berekenen van de anciënniteit voor de jaarlijkse premie: 

 

1. de perioden van oproeping en wederoproeping onder de wapens met uitzondering van 

oproeping wegens tuchtredenen; 

 

2. de periode van schorsing van de erkenning of van de inschrijving, indien tijdens deze periode 

de bijdrage voorzien voor het Premiefonds aan het Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid - 

Haven van Antwerpen gestort werd of indien het de periode betreft tijdens dewelke de 

arbeider genoot van de bijzondere regeling voor verminderd arbeidsgeschikten van 55 tot 65 

jaar; 

 

3. de jaren tewerkgesteld bij Samga en Northern Shipping vóór 1 juli 1982 en in de kolensector.  

    Het Compensatiefonds komt in de betaling van de premie tussen pro rata de periode 

    waarvoor de voorziene bijdrage gestort werd." 

 

 

Artikel 703 

 
Overeenkomstig de wettelijke modaliteiten terzake ontvangen de havenarbeiders ter 
gelegenheid van hun pensionering een geschenk in speciën ten bedrage van € 35 per jaar 
anciënniteit als havenarbeider en dit met een maximum van € 875.  

 

De uitbetaling van dit geschenk in speciën gebeurt in de maand volgend op de maand waarin 

de havenarbeiders op pensioen gaan. 

 

 

 

(Artikel 704 t/m 720: vrij voor aanvulling). 

 


